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(3)

คํานํา
การศึกษาวิจัยในมนุษยนั้น หมายถึงการนําคนมาทดลอง จึงจําเปนจะตองปฏิบัติตอมนุษยทุกคนที่เปน
อาสาสมัครในการเขารวมวิจัยอยางถูก ตองเหมาะสม โดยยึดหลักการเคารพศัก ดิ์ศรีของความเปนมนุษย
หลักการปองกันอันตรายหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด และหลักความยุติธรรมในการคัดเลือกอาสาสมัคร
ที่เขารวมวิจัย นั่นคือจะตองปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลวาดวยการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย มหาวิท ยาลัย
ได จัด ทํา “ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมเรื่อ ง หลัก เกณฑ ก ารพิจ ารณาโครงการวิ จัย ในมนุ ษ ย
พ.ศ. 2555” และ “วิธีดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว ฉบับ ที่ 1.1 พ.ศ. 2557”
ซึ่งเปนแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
วิธีก ารที่เปนที่ยอมรับ ทั่วไปวาสามารถเปนหลัก ประกันการคุม ครองศัก ดิ์ศรี สิท ธิ ความปลอดภัย
และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครวิจัยและชุม ชน คือ จะตองมีการเผยแพรความรูเขาใจแกผูวิจัยเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อความปลอดภัยของผูปวยหรืออาสาสมัคร และความปลอดภัยของผูวิจัยเอง
และเพื่อธํารงรัก ษาไวซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของมหาวิทยาลัย ควบคูกับ การมี คณะกรรมการดานจริยธรรม
(EthicsCommittee) ที่มีความรูความสามารถเพียงพอ มีความเปนอิสระ และมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ทําหนาที่ทบทวน (Review) โครงการวิจัย ทั้งกอนเริ่มการวิจัย ระหวางดําเนินการวิจัย และภายหลังเมื่อการ
วิจัยเสร็จ สิ้นแลว โดยเปนผูดูแลวาการวิจัยนั้นมีก ารคุม ครองดูแลอาสาสมัครวิจัยและชุม ชนอยางถูก ตอง
เหมาะสม โดยแทจริง
คูมือการขอรับ รองจริย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย ฉบั บ นี้ จัดทํ าขึ้นตาม วิธีดํา เนินการมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวฉบับที่ 1.1 พ.ศ.2557 (Standard Operating Procedures of Ethical
Research Involving Human and Animal Subject, SOPs. Version 1.1 B.E 2557) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมเพื่อให อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ที่ตองการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย มีแนวทางการจัดทํา
โครงการวิจัยและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
พิจารณาตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อรวมกันดําเนินการสงเสริมคุมครองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหมีความเขมแข็ง และเปนมาตรฐานสากลตอไป

(ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มิถุนายน2558
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(5)

สารบัญ
หนา
คํานํา
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
หลักปฏิบัติในการพิจารณา

1
3

ภาคผนวก

5

ภาคผนวก 1
รายการเอกสารที่ตองยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก
7
1.1 AF 01-07
บันทึกขอความเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอรับการพิจารณา
9
(สําหรับนักศึกษา)
1.2 AF 02-07
บันทึกขอความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
10
(สําหรับอาจารย/นักวิจัย
1.3 AF 03-07
ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
11-13
1.4 AF 04-07
ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย
14-16
1.5 AF 05-07
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมัครวิจัย
17-18
1.6 AF 06-07
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับผูปกครองและ
19-20
ผูอยูในปกครอง
1.7 AF 10-07
โครงการวิจัย (Proposal) และคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเขียนโครงการวิจัย 21-22
1.8 AF 10-07.1 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป
23-24
(ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือนทีร่ ะบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย
ที่จะทําจริงอยางละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย)
ภาคผนวก 2
แบบประเมินเครื่องมือวิจัย
การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)
วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC)
สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาประเมิน และใหคําแนะนํา

25
27
28
29

วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI)

30

สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาประเมิน และใหคําแนะนํา

(6)

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ใหผูขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ตามแบบฟอรม AF 10-07
โดยดําเนินการ ตามขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยดังนี้
1. การขอรับแบบฟอรม
ขอรับแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม/ดาวนโ หลดไดที่ :
http://rdi.npru.ac.th/rdi-index.php
2. การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2.1 ใหสงโครงการวิจัย/ เอกสารที่เกี่ยวของไดที่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท 034-261053 โทรสาร 034-261053 E-mail: ecnp.npru@gmail.com
2.2 การยื่นเอกสารเสนอโครงการวิจัย
1) ตองเตรียมเอกสารในขอ 3 ใหครบทุกฉบับ โดยตรวจสอบจากแบบ AF 03-07 ขอ 8 วาครบ
หรือไม โดยเฉพาะ ขอ 8.7.9 เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดําเนินการทดลอง/คูมือ... /แบบสอบถามที่ผานการ
พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิครบถวนแลว และแนบหลักฐานตามฟอรมที่กําหนด
2) ใหยื่นเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ ลวงหนากอนมีการประชุมคณะอนุกรรมการ 15 วัน
3. เอกสารที่ตองเตรียมยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก
3.1 บันทึกขอความ เสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย AF 01-07
(สําหรับนักศึกษา)หรือ
3.2 บันทึกขอความ เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
AF 02-07
(สําหรับอาจารย/นักวิจัย)
3.3 สารบัญ
3.4 ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
AF 03-07
3.5 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย
AF 04-07
3.6 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือ
AF 05-07
3.7 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับผูปกครองและผูอยูในปกครอง AF 06-07
3.8 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป
AF10-07.1
(ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือน ทีร่ ะบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยที่จะทําจริง
อยางละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย)
3.9 โครงการวิจัย (Research Proposal)
AF 10-07
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4. หากมีความจําเปนจะเปดโอกาสใหผูขอรับรองจริยธรรมการวิจัยนําเสนอโครงการวิจัย
ใหผูขอรับรองจริยธรรมการวิจัยนําเสนอโครงการวิจัยโดยยอประมาณ 5 นาที ในหัวขอ
1) วัตถุประสงค 2) กรอบแนวคิด 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) ผลที่คาดวาจะไดรับ และ คณะอนุกรรมการ
ซักถามประมาณ 10 นาที
5. เงื่อนไขในการปฏิบัติของผูวิจัย เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติ
5.1 ขาพเจารับทราบวาเปนการผิดจริยธรรม หากดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการ
5.2 หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุ การดําเนินการวิจัยตองยุติ เมื่อตองการตออายุตองขออนุมัติ
ใหมลวงหนาไมต่ํากวา 1 เดือน พรอมสงรายงานความกาวหนาการวิจัย
5.3 ตองดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด
5.4 ใชขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัยหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
และเอกสารเชิญเขารวมวิจัย (ถามี) เฉพาะที่ประทับตราคณะอนุกรรมการเทานั้น
5.5 หากเกิดเหตุการณผิดปกติใด ๆ ขึ้นกับอาสาสมัครวิจัย ประชาชน หรือสิ่งแวดลอม ผูวิจัยตอง
รายงานใหคณะอนุกรรมการทราบโดยเรงดวน หรือภายใน 5 วันทําการ ถาความรุนแรงนั้นถึงแกชีวิตตอง
หยุดการวิจัยทันทีและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแตวันเวลาที่เกิดเหตุการณ
ผิดปกติกับอาสาสมัครวิจัย
5.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการวิจัย ใหสงคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองกอนดําเนินการ
5.7 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวรับรองโครงการวิจัยไมเกิน 1 ป เมื่อ
ครบกําหนดใหสง “แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03-12)”และบทคัดยอ
ผลการวิ จั ย (ไทย และ อั ง กฤษ) 1 ชุ ด รวมทั้ ง ให ส ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ เ ป น ไฟล
อิเล็กทรอนิกส 1 ชุด ภายใน 30หลังวันหมดอายุการรับรอง
ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่สํานักงานประทับตราคณะอนุกรรมการ เลขที่โครงการวิจัย วันที่รับรอง วัน
หมดอายุ ในเอกสาร ข อมู ล สํา หรับ อาสาสมัค รวิจั ย , หนั ง สือ แสดงความยิ น ยอมเขา ร วมการวิ จั ย
ของอาสาสมัครวิจัย, เอกสารเครื่องมือตางๆที่ใชวิจัย, เอกสารประชาสัมพันธ และใหผูวิจัยใชเอกสารที่
ประทับตราคณะอนุกรรมการ มอบใหกลุมตัวอยางในการชี้แจงเชิญชวนเขารวมการวิจัยและเมื่อเอกสาร
ดังกลาวไดมีการใชจริงใหสงสําเนาเอกสารชุดแรกใหสํานักงานเก็บไวเปนหลักฐาน
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หลักปฏิบัติในการพิจารณา
คณะอนุกรรมการมีหลักการพิจารณา ดังนี(้ ที่มา: ECNP 08/1.1)
1. ระเบียบวิธีวิจัย และการบริหารจัดการ
1.1 ความถูกตองและเหมาะสมของชื่อโครงการวิจัยกับวัตถุประสงคของการวิจัย
1.2 เกณฑการคัดเขา คัดออก ถอนอาสาสมัครวิจัยออกจากการวิจัย และเกณฑการหยุดทําวิจัย
1.3 การคัดเลือกผูเขารวมในโครงการวิจัยมีความเสมอภาค
1.4 ระบุความเสี่ยง ความไมสบาย หรือความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้น ในการเขารวมโครงการวิจัย
1.5 สัดสวนระหวางความเสี่ยงกับประโยชนที่จะไดรับจากการทําวิจัย
1.6 ไมมีการบังคับหลอกลวง หรือชักจูงอยางไมเหมาะสมใหสมัครเขารวมการวิจัยและอาสาสมัคร
วิจัยมีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจัยไดทุกขณะโดยไมสูญเสียประโยชนที่พึงไดรับ
1.7 การวางแผนเฝาระวัง ในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัครวิจัย
อยางเหมาะสม และผังกํากับการทดลอง
1.8 แผนการรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลของอาสาสมัครวิจัย
1.9 เหตุผ ลสนับ สนุนเพียงพอในการนํากลุม เปราะบาง เขารวมโครงการวิจัย และมีม าตรการ
ระมัดระวังอันตรายอยางสมเหตุสมผล
1.10 อนุกรรมการทุกคนทบทวนและพิจารณา เพื่อเตรียมนําเสนอขอสรุปและขอคิดเห็นในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ
2. การพิทักษสิทธิของผูมีสวนรวมในการวิจัย
2.1 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือ ผูมีสวนรวมในการวิจัย (Participant Information Sheet)
มีการใหขอมูลอยางเพียงพอ เปนภาษาที่เขาใจงาย เนื้อหากระชับ หลีกเลี่ยงภาษาวิชาการ
2.2 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือผูมีสวนรวมในการ
วิจัย (Informed Consent Form) และ/ หรือหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย
สําหรับผูปกครองและผูอยูในปกครอง ตองมีขอความที่แสดงวาไดรับการบอกกลาวถึงลักษณะ
โครงการวิจัย ซึ่ง รวมถึง ขอความที่ผูเขารวมวิจัยจะตองสละเวลาปฏิบัติ ระยะเวลาเขารวม
โครงการ และการรักษาความลับของ ผูมีสวนรวมในการวิจัย
2.3 ผูวิจัยจะตองสําเนาเอกสาร ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย และ หนังสือแสดงความยินยอมเขา
รวมการวิจัยใหกับอาสาสมัครวิจัย อยางละ 1 ชุด
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3. การทบทวนผูวิจัยและสิ่งที่ใชในการวิจัย
3.1 ผูวิจัยมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะทําการวิจัย
3.2 ผูวิจัยมีประสบการณการทําวิจัย
3.3 ผูวิจัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก/วัสดุ/อุปกรณ เพียงพอ
3.4 มีงบประมาณเหมาะสมในการจัดการงานวิจัย
4. การแกไขโครงการวิจัยตามมติคณะอนุกรรมการ
ใหใสรายละเอียดการแกไขพรอมระบุวา ปรากฏอยูในหนาใด โดยขีดเสนใตขอความที่แกไข (ตาม
AF 02-11)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
รายการเอกสาร ที่ตองยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก

ภาคผนวก 2
แบบประเมินเครื่องมือวิจัย
การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)
วิธีที่ 1 แบบประเมินดัช นีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC) สําหรับ ผูทรงคุณ วุฒิพิจารณา
ประเมิน และใหคําแนะนํา
วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI) สําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และ
ใหคําแนะนํา
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ภาคผนวก 1
หนา
รายการเอกสารที่ตองยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก
1.1 AF 01-07 บันทึกขอความเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอรับการพิจารณา
(สําหรับนักศึกษา)
1.2 AF 02-07 บันทึกขอความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
(สําหรับอาจารย/นักวิจัย)
1.3 AF 03-07 ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
1.4 AF 04-07 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย
1.5 AF 05-07 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมัครวิจัย
1.6 AF 06-07 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับผูปกครองและ
ผูอยูในปกครอง
1.7 AF 10-07 โครงการวิจัย (Proposal) และคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเขียนโครงการวิจัย
1.8 AF 10-07.1 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ป
(ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย
ที่จะทําจริงอยางละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย)
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7
9
10
11-13
14-16
17-18
19-20
21-22
23-24
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AF 01-07

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ
บันทึกขอความ
สวนงาน (หนวยงานคณะ/สถาบัน)
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
สิ่งที่สงมาดวย 1. ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 15 ชุด
พรอมไฟลอเิ ล็กทรอนิกส 1 ชุด
ดว ย ข า พเจ า ……………………………………………….............…นัก ศึ ก ษาระดั บ ……….………….…………….
คณะ/สถาบัน/หนวยงาน…………………………………………………………….…..…..มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได
เสนอโครงการวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………..……และ
ประสงคจะเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้ ไดผานการพิจารณาคุณคา ความ
ถูกตอง และประโยชน (Relevant and Scientific Merit) เพื่อเขารับการพิจารณาจริยธรรมโดยกลไกที่
เกี่ยวของระดับคณะ/สถาบัน/หนวยงานแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ…………………….…………..……….………
(………….…………………………..…….….)
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
วันที่……..…/……….……./…………

ลงชื่อ…………………….…………..……….………
(………….…………………………..…….….)
ผูวิจัยหลัก
วันที่……..…/……….……./…………
รับรองคําขอรับการพิจารณาจริยธรรม
…………………………….………..…….………
(………….………..………………………….….)
คณบดี/ผูอํานวยการ
วันที่……...…/……….……./……..……
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AF 02-07

เสนอโครงการวิจัย

บันทึกขอความ
สวนงาน (หนวยงานคณะ/สถาบัน)
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
สิ่งที่สงมาดวย 1. ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 15 ชุด
พรอมไฟลอเิ ล็กทรอนิกส 1 ชุด
ดว ย ข า พเจา ……………………………………………….........ตํ า แหน ง …………………..…….………………………
คณะ/สถาบั น /หน ว ยงาน………………………………………………………………………..…..มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม ไดเสนอโครงการวิจัยเรื่อง……………………….…………………………………………………….……………………
และประสงคจะเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้ ไดผานการพิจารณาคุณคา
ความถูกตอง และประโยชน (Relevant and Scientific Merit) เพื่อเขารับการพิจารณาจริยธรรม โดยกลไก
ที่เกี่ยวของระดับคณะ/สถาบัน/หนวยงานแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ…………………………….……….….………
(………….…………………………….…….….)
ผูวิจัย
วันที่……..…/……….……./…………
รับรองคําขอรับการพิจารณาจริยธรรม
…………………………….………..…….………
(………….………..………………………….….)
คณบดี/ผูอํานวยการ
วันที่……...…/……….……./……..……
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AF 03-07

ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
1. ชื่อโครงการ (ไทย) ……………………….…………………………………...……………….......….……..……………….....
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) ………………………………………………………………………………........………….……..…..
2. ชื่อผูวิจัยหลัก …………………….............................................ตําแหนง.......................................................
หนวยงาน/สถาบันที่สังกัด ……………………………………………........……………………………………………………
โทรศัพท...…………………............…..โทรสาร...……............................ มือถือ……...…......…….….…...……....
E-mail Address: …………………………………………….………………………..........…………………….....…………..
3. กลุมประชากร/กลุมตัวอยาง ที่ศึกษา
3.1 กลุมเปราะบาง
[ ] ผูปวยโรคจิต
[ ] ผูตองขัง
[ ] เด็กอายุต่ํากวา 18 ป
[ ] สตรีมีครรภ
[ ] ผูสูงอายุที่มีความจําบกพรอง
[ ] ผูปวยสมองเสื่อม
[ ] คนพิการ
[ ] ชนกลุมนอย/ตางศาสนา/เชื้อชาติ
[ ] ปญญาออน
[ ] ผูอพยพ
[ ] ผูปวยโรค………………..
[ ] ทหารเกณฑ
[ ] อื่นๆ ……………...……...
3.2 กลุมไมเปราะบางระบุ ....................................................................................................................
4. สถานที่เก็บขอมูล จํานวน ................ แหง ระบุ....................................................................................
ระบุสถานที่เก็บขอมูลทีม่ ีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของหนวยงาน ............................................
................................................................................................................................................................
5. แหลงทุนวิจัยระบุชื่อ
…………………………………………………………………………………………………………………………........…………....
 อยูในระหวางการพิจารณา
 ไดรับอนุมัติแลว
จํานวน/ทุนที่ไดรบั ............................................................................... บาท
6. โครงรางวิทยานิพนธ/โครงการวิจัยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ .……............….…….…..…..…
…………………………………………………………………………………………………………………........……..……...........
เมื่อวันที่ .................................................................................................................................................
7. หนวยงาน/สถาบันอื่นในการทําวิจยั (ทําวิจัยรวมกันหลายแหง)
……….......…………………….………..…………..............................................................................................…
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AF 03-07
8. สิ่งทีส่ งมาดวย
มี

8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

ไมมี เจาหนาที่
บันทึก
บันทึกขอความ เสนอโครงรางวิทยานิพนธ (AF 02-07) /โครงการวิจัย [ ] [ ]
[ ]
(AF 02-07) เพื่อขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม
ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03-07)
[ ] [ ]
[ ]
ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information sheet) หาก [ ] [ ]
[ ]
เปนวิทยานิพนธ ตองมีอาจารยที่ปรึกษาลงนามกํากับ (AF 04-07)หมาย
เหตุ สงฉบับภาษาทองถิ่น (ที่ไมใชภาษาไทย) เพื่อพิจารณาดวย
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent Form) [ ] [ ]
[ ]
/ หากเปนวิทยานิพนธมอี าจารยที่ปรึกษาลงนามกํากับ
(AF 05-07) หมายเหตุ สงฉบับภาษาทองถิ่น (ที่ไมใชภาษาไทย)
เพื่อพิจารณาดวย
แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป (ตารางกําหนด
[ ] [ ]
[ ]
ชวงเวลารายเดือนทีร่ ะบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยอยางละเอียด รวมทั้ง
การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย AF 07-10.1)
ประวัติและคุณสมบัติผูวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
โครงการวิจัย (research proposal) ปก สารบัญ ถายเอกสารหนา-หลัง
ใสเลขหนาทุกหนา ใหมเี นื้อหาครอบคลุมตามแบบ AF 10-07 ดังนี้
8.7.1 ชื่อโครงการวิจัยเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
[ ] [ ]
[ ]
8.7.2 คณะผูวิจัย และสัดสวนในการทําวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.3 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.4 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.5 ขอบเขตของโครงการวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.6 กรอบแนวคิด
[ ] [ ]
[ ]
8.7.7 ระเบียบวิธีวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.8 รายละเอียดวิธีการติดตอ/ วิธีการเขาถึงอาสาสมัครวิจัยฯลฯ
[ ] [ ]
[ ]
8.7.9 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.10 วิธีการพิทักษสิทธิ์อาสาสมัครวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.11 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
[ ] [ ]
[ ]
8.7.12 ประวัติผูวิจัย
[ ] [ ]
[ ]
8.7.13 เอกสารอางอิง
[ ] [ ]
[ ]
8.7.14 ภาคผนวก
[ ] [ ]
[ ]
1) เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดําเนินการทดลอง/แผนการสอน/คูมือ/
แบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว
2) อื่น ๆ
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9. อิเล็กทรอนิกสไฟล ที่ประกอบดวยขอมูลตั้งแต ขอ (8.1) - (8.7)
10. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามเงือ่ นไขของคณะอนุกรรมการ ดังนี้
10.1 ผูวิจัยรับทราบวาเปนการผิดจริยธรรม หากดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
10.2 หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุการดําเนินการวิจัยตองยุติ เมื่อตองการตออายุตองขออนุมตั ิ
ใหมลวงหนาไมต่ํากวา 1 เดือนพรอมสงรายงานความกาวหนาการวิจัย
10.3 ตองดําเนินการวิจัยตามทีร่ ะบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด
10.4 ใชเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ใบยินยอมของอาสาสมัครวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
และเอกสารเชิญเขารวมวิจัย (ถามี) เฉพาะที่ประทับตราคณะอนุกรรมการเทานั้น
10.5 หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงในสถานที่เก็บขอมูลที่ขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
ตองรายงานคณะอนุกรรมการภายใน 5 วันทําการ ถาความรุนแรงนั้นถึงแกชีวิต ตองหยุดการ
วิจัยทันทีและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแตวันเวลาที่เกิด
เหตุการณผิดปกติกับอาสาสมัครวิจัย
10.6 หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการดํ า เนิ น การวิ จั ย ให ส ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารั บ รอง
กอนดําเนินการ
10.7 รับรองโครงการวิจัยไมเกิน 1 ป สงแบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03-12) และบทคัดยอ
ผลการวิจัย พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกสฉบับสมบูรณ 1 ชุดภายใน 30 วัน เมื่อโครงการวิจัย
เสร็จสิ้น สําหรับโครงการวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ ใหสงรายงานแบบเดียวกัน
11. ความประสงครับใบรับรอง(เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
[ ] ภาษาไทย
[ ] ภาษาอังกฤษ เหตุผล.................................................................................
*………………………….…………….………
(………….……………...…………..…….….)
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
วันที่……..…/……….……./…………

ลงชื่อ…………………….…………..….………
(………………………………….…….….)
ผูวิจัย
วันที่……..…/……….……./…………

*กรณีเปนโครงการวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา

รับรองคําขอรับการพิจารณาจริยธรรม
…………………………….………..…….………
(………….………..………………………….….)
คณบดี/ผูอํานวยการ
วันที่……...…/……….……./……..……
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ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย
(Participant Information Sheet)
คําแนะนําในการเขียน*
ขอมูล ที่เกี่ยวของกับการใหคํายินยอมและเอกสารอื่นๆ ภาษาที่ใชตองเปนภาษาที่เ ขาใจงาย สั้น
กะทัดรัด ใชภาษาชาวบาน/ภาษาพูด หลีกเลี่ยงภาษาทางวิชาการ ศัพททางการแพทย ภาษาอังกฤษ หาก
จําเปนตองใชตองมีคําอธิบายประกอบดวย
อยา ตัดตอนขอความในโครงการวิจัย หรื อในวิท ยานิพนธมาใชเ ปนขอมูลสําหรับ อาสาสมัครวิจัย
เพราะเปนภาษาทางวิชาการ ตองเขียนใหมใหเปนภาษาที่เขาใจงาย
ขอมูลที่ตองปรากฏในเอกสารเรียงเปนลําดับ ดังตัวอยาง
โครงการวิจัยที่ .............. ชื่อเรื่อง (ไทย)…………………………......………………...........…................……....…...
………………………………………………………………………………..............................................................................
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)………………………………….....………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………........................................................................
ชื่อผูวิจัย…………………………………..........………............ตําแหนง……….....……......………………….......................
สถานที่ติดตอผูวจิ ัย
(ที่ทํางาน) ……………………......……..……………………….......................…...............................……..........…..
(ที่บาน) ..................................................................................................................................................
โทรศัพท (ที่ทํางาน) …………............……ตอ ….....…….. โทรศัพทที่บาน ................................................
โทรศัพทมือถือ ……………………….......…… E-mail: ….………..…………….......………...………………………..…
1. ขอเรียนเชิญทานเขารวมในการวิจัยกอนที่ทานจะตัดสินใจเขารวมในการวิจัย มีความจําเปนที่ทานควร
ทําความเขาใจวางานวิจัยนี้ทําเพราะเหตุใด และเกี่ยวของกับ อะไร กรุณาใชเ วลาในการอานขอมูล
สําหรับอาสาสมัครวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมอยางละเอียดรอบคอบ และสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมหรือขอมูลที่ไมชัดเจนไดตลอดเวลา
2. เหตุผลและความจําเปนที่ตอ งทําการวิจัย
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
4. รายละเอียดของอาสาสมัครวิจัย
4.1 ลักษณะของอาสาสมัครวิจัยเกณฑการคัดเขา และเกณฑการคัดออก
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* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร
4.2 ระบุ เพศ อายุ จํานวน รวมทั้งหมดกี่คน
4.3 วิธีการไดมาซึ่งอาสาสมัครวิจัย
4.4 การแบงกลุมอาสาสมัครวิจัยมีกี่กลุม กลุมละกี่คน(ถามี)
4.5 เหตุผลที่ไดรบั เชิญเขารวมโครงการวิจัย
5. กระบวนการการวิจัยที่กระทําตออาสาสมัครวิจัย
5.1 ใครเปนผูดําเนินการ ทําอะไร อยางไร เมื่อใด ที่ไหน ใชเวลาเทาไรใหตรงกับโครงการวิจัย
5.2 การวิจัยที่อาสาสมัครวิจัยตองเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือบันทึกความเห็น หรือการบันทึกภาพ หรือ
การนํา ส วนประกอบของร า งกายไปศึ ก ษา เป น ตน ว า เลือ ด ป ส สาวะ ต อ งมี ก ารระบุใ ห ชัด เจน
โดยเฉพาะปริมาณที่ใช เชน มีการเจาะเลือด 2 ชอนชา เปนตน
5.3 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การวิ จั ย แล ว ข อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อาสาสมั ค รวิ จั ย จะถู ก ทํ า ลาย เช น
แบบสอบถาม ไฟลเครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง เลือด เปนตน หรือหากจะเก็บไวเพื่อศึกษาตอก็
ตองระบุใหชัดเจน
6. กระบวนการใหขอมูลแกอาสาสมัครวิจัย (ซึ่งตองระบุในโครงการวิจัยดวย)
6.1. ชี้แจง ใครเปนผูทํา ทําดวยวิธีใด และมอบ “ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย” และ “หนังสือแสดง
ความยินยอม”อยางละ 1 ชุด ประกอบคําอธิบาย
6.2. ถาอาสาสมัครวิจัยอานไมออก เขียนไมได หรือไมพูดภาษาไทย จะมีกระบวนการในการขอความ
ยินยอมอยางไร ใหระบุรายละเอียดวา ทําอยางไร
6.3. กลุมเปราะบาง เชน ผูปวยโรคจิต ผูตองขัง เด็กอายุต่ํากวา 18 ป สตรีมีครรภ ผูสูงอายุที่มีความจํา
บกพรอง ผูปวยสมองเสื่อม คนพิการ ชนกลุมนอย ผูยายถิ่น ผูอพยพ ปญญาออน ทหารเกณฑ ผูปวย
อาการหนักไมสามารถใหคํายินยอมดวยตนเองได ใหระบุวิธีปฏิบัติในการขอความยินยอมดวย
7. ในการคัดกรองอาสาสมัครวิจัยดวยวิธีใดๆก็ตาม หากพบวาผูนั้นไมอยูในเกณฑคัดเขา และอยูใน
สภาวะที่สมควรไดรับความชวยเหลือ/แนะนํา ใหผูวิจัยระบุดวยวาจะดําเนินการอยางไร
*หากตองใชขอมูลจากเวชระเบียนเพื่อการคัดกรองตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่เปนตนวา
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
*หากการวิจัยนั้นเกี่ยวของกับการดูแลรักษาตองไดรับความเห็นชอบจากแพทยผูรักษา
8. การใชเวชระเบียน
8.1 การวิจัยที่ดูขอมูลจากเวชระเบียนเทานั้น ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่ เปนตนวา
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
8.2 การวิจัยที่มกี ารกระทําตอผูปวยและใชเวชระเบียนตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่เปน
ตนวา ผูอํานวยการโรงพยาบาล แพทยผูรักษาและการยินยอมจากผูปวย
9. ใหอธิบายขอมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัครวิจัย เปนตนวา อาการหรือ
อาการแสดงที่อาจมีผลตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อของอาสาสมัครวิจัย รวมทั้งวิธีการ
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

ปองกัน /ปกปองอันตรายและความเสี่ยงนั้น ฯลฯ หากเกิดภาวะดังกลาว ใหผูวิจัยระบุแนวทางการ
ชวยเหลือหรือการรักษา
ใหอธิบ ายประโยชน ในการเขารวมวิจัย ทั้ง ประโยชนสวนบุคคล สวนรวม หรือเป นประโยชนท าง
วิชาการ แตอยาระบุประโยชนที่ไดรับเกินความจริง
*หากผลการศึกษาเปนประโยชนใหผูวิจัยระบุวามีแผนการจะนําประโยชนดังกลาวไปสูกลุมควบคุม /
ชุมชนอยางไร
การเขารวมในการวิจัยของทานเปนโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเขารวมหรือถอนตัวจากการ
วิจัยไดทุกขณะ โดยไมตองใหเหตุผลและไมสูญเสียประโยชนที่พึงไดรับ (โดยระบุใหชัดเจน เปนตนวา
ไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษา/ ผลตอการศึกษา/ ผลตอการเรียน)
หากทานมีขอสงสัยใหสอบถามเพิ่มเติมไดโดยสามารถติดตอผูวิจัยไดตลอดเวลา และหากผูวิจัยมีขอมูล
เพิ่ม เติมที่เปนประโยชนห รือโทษเกี่ยวกับ การวิจัย ผูวิจัยจะแจงใหทานทราบอยางรวดเร็ว เพื่อให
อาสาสมัครวิจัย ทบทวนวายังสมัครใจจะอยูในงานวิจัยตอไปหรือไม (ยกเวนไมตองระบุขอความนี้
เมื่อทําการตอบแบบสัมภาษณครั้งเดียว และไมสามารถติดตอผูเขาวิจัยไดอีก)
ขอมูล ที่เ กี่ยวของกับ ทานจะเก็บ เป น ความลั บ หากมี ก ารเสนอผลการวิจัยจะเสนอเปน ภาพรวม
ขอมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวทานไดจะไมปรากฏในรายงาน
ใหอธิบายวามีการจายคาพาหนะ คาชดเชยการเสียเวลา หรือของที่ระลึก หรือไม ใหกําหนดใหชัดเจน
(สวนจะเปนเทาไรนั้น ใหพิจารณาใหเ หมาะสมกับสถานการณ ไมนอยเกินไปจนเปนการเอาเปรียบ
หรือมากเกินไปจนเปนการ “ซื้อ” อาสาสมัครวิจัย)
มี ข อ ความระบุ ว า “หากท า นไม ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ ต ามข อ มู ล ดั ง กล า วสามารถร อ งเรี ย นได ที่ :
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ชั้น 4 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิร าลงกรณ 85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง
จ.นครปฐม73000 โทรศัพท 034-261053 โทรสาร 034-261053E-mail: encp.npru@gmail.com
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หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
Informed Consent Form
คําแนะนํา: โปรดปรับขอความใหสอดคลองกับโครงการวิจัยของทาน*
ทําที่.....................................................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ..............
เลขที่ อาสาสมัครวิจัย…...................……
ขาพเจา ซึ่งไดลงนามทายหนังสือนี้ ขอแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย .............................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย ………………………………………………………………………………………………..............………………………....
ที่อยูที่ติดตอ ...................................................................................................................................................
โทรศัพท .........................................................................................................................................................
ขาพเจา ไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงคในการทําวิจัย รายละเอียดขั้นตอน
ตางๆ ที่จะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชนซงึ่ จะเกิดขึน้ จากการวิจยั เรือ่ งนี้
โดยไดอานรายละเอียดในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัยโดยตลอด และไดรบั คําอธิบายจากผูว จิ ยั จนเขาใจเปน
อยางดีแลว
ขาพเจาจึงสมัครใจเขารวมในโครงการวิจัยนี้ ตามที่ระบุไวในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัย โดย
ขาพเจายินยอมสละเวลา ตอบแบบสอบถาม ..................... จํานวน 100 ขอ หนึ่งครั้ง รวม 30 นาที หรือ
ให สัม ภาษณ ตอบขอซัก ถามและบันทึก เสียง 2 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที รวม 60 นาที หรื อ เขารับ การ
ฝกอบรม ................................... เปนเวลา ........ ชั่วโมง หรือเจาะเลือด จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชอนชา
เมื่อเสร็จ สิ้นการวิจั ยแล วขอ มูล ที่ เ กี่ยวของกับ อาสาสมัครวิจัย จะถูก ทํา ลาย(เช น แบบสอบถามแถบ
บันทึกเสียง เลือด เปนตน) หากเก็บไวศึกษาตอก็ตองระบุใหชัดเจน
ขาพเจามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ไดตามความประสงค โดยไมตองแจงเหตุผลซึ่งการ
ถอนตัวออกจากการวิจัยนั้น จะไมมีผลกระทบในทางใดๆ ตอขาพเจาทั้งสิ้น (ระบุเปนตนวาไมมีผลกระทบตอ
การดูแลรักษา/ ผลตอการศึกษา/ ผลตอการเรียน)

* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร
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ขาพเจาไดรับคํารับรองวา ผูวิจัยจะปฏิบัติตอขาพเจาตามขอมูลที่ระบุไวในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
วิจัยและขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับขาพเจา ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยจะนําเสนอขอมูลการวิจัย
เปนภาพรวมเทานั้น ไมมีขอมูลใดในการรายงานที่จะนําไปสูการระบุตัวขาพเจา
หากขาพเจาไมไดรับการปฏิบัติตรงตามที่ไ ดระบุไวในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัย ขาพเจา
สามารถรองเรียนไดที่ : คณะอนุก รรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว สถาบันวิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 85 ถนนมาลัย
แมน อ. เมื อ ง จ .นครปฐ ม 73000โทรศั พท 034 -261053 โทรสา ร 034-261053 E-mail:
ecnp.npru@gmail.com
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ทั้งนี้ขาพเจาไดรับสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับ
อาสาสมัครวิจัย และสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัยไวแลว
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผูวิจัยหลัก

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
อาสาสมัครวิจัย
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
พยาน

หมายเหตุ
การศึกษาในกลุมผูติดยาเสพติด, ผูติดเชื้อ HIV, หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, หญิงบริการ แรงงาน
ผิดกฎหมาย หรือการลงนามนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหาย/ เปนการเปดเผยความลับของอาสาสมัครวิจัย
เปนตน ผูวิจัยสามารถขอยกเวนการลงนามได
ในกรณีที่ง านวิจัยที่มีความเสี่ยงนอย เปนตนว า การวิจัยที่ใชแบบสอบถามที่ไมร ะบุชื่อผูตอบ,
แบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิ, งานวิจัยที่วิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษาสิ่งสงตรวจที่ไมสามารถ
สืบคนกลับไดวาเปนบุคคลใด การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท ผูวิจัยสามารถขอยกเวนการใช
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยได
อยางไรก็ตาม ผูวิจัย ตองระบุวามีการใหขอมูล แกอาสาสมัครวิจัย แมวาจะมีการขอยกเวน
การใชหนังสือแสดงความยินยอม หรือไมตองลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม
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หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สําหรับผูปกครอง และผูอยูในปกครอง
คําแนะนํา: โปรดปรับขอความใหสอดคลองกับโครงการวิจัยของทาน*
ทําที่...........................................................................
วันที่ .................เดือน.........................พ.ศ. ................
เลขที่ อาสาสมัครวิจัย…................……
ขาพเจา ซึ่งไดลงนามทายหนังสือนี้เกี่ยวของเปน (โปรดระบุเปน พอ/แม/ผูปกครอง/ผูดูแลของ
(ชื่ออาสาสมัครวิจัย) ..............................................................................) ขอแสดงความยินยอมใหผูที่อยู
ในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาเขารวมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ............................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย ……………………………………………….……………………………………...………………………….…………………..
ที่อยูที่ติดตอ ..................................................................................................................................................
โทรศัพท .......................................................................................................................................................
ขาพเจาและผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจา ไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและ
วัตถุป ระสงคในการทําวิจัย รายละเอียดขั้นตอนตางๆ ที่จ ะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิ บัติ ความเสี่ยง/
อันตราย และประโยชนซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ ขาพเจาไดอานรายละเอียดในเอกสารขอมูลสําหรับ
อาสาสมัครวิจัยโดยตลอด และไดรับคําอธิบายจากผูวิจัย จนเขาใจเปนอยางดีแลว
ขาพเจาจึงสมัครใจใหผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาเขารวมในโครงการวิจัยนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย โดยขาพเจายินยอมใหผูที่อยูในปกครอง/ในความ
ดูแลของขาพเจา เขารวมในการวิจัย และผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาสมัครใจ เขารวมการ
วิจัยนี้ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ตอบแบบสอบถามอะไร เขารับการ
ฝกอบรมอะไร เปนเวลานานเทาใด จํานวนกี่ครั้ง เจาะเลือด กี่ชอนชา เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแลวขอมูล ที่
เกี่ยวของกับอาสาสมัครวิจัย จะถูกทําลาย (เชน จะทําลายแถบบันทึกเสียง จะทําลายเลือด เปนตน) หากจะ
เก็บไวเพื่อศึกษาตอก็ตองระบุใหชัดเจน

* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร
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ขาพเจามีสิทธิใหผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาหรือเปนความประสงคของผูที่อยูใน
ปกครอง/ในความดูแลถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจาก
การวิจัยนั้น จะไมมีผลกระทบในทางใดๆ ตอผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาและตัวขาพเจา
ทั้งสิ้น (ระบุเปนตนวา ไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษา/ผลตอการศึกษา/ผลตอการเรียน)
ขาพเจาไดรับคํารับรองวา ผูวิจัยจะปฏิบัติตอผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาตามขอมูล
ที่ระบุไวในเอกสารชี้แจงผูเขารวมการวิจัย และขอมูลใดๆที่เกี่ยวของกับผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของ
ขาพเจา ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยจะนําเสนอขอมูลจากการวิจัยเปนภาพรวมเทานั้น ไมมีขอมูล
ใดในการรายงานที่จะนําไปสูการระบุตัวผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาและตัวขาพเจา
หากผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจา ไมไดรับการปฏิบัติตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารชี้แจง
อาสาสมัครวิจัย ขาพเจาสามารถรองเรียนไดที่ : คณะอนุก รรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ 85 ถนนมาลั ยแมน อ.เมืองจ.นครปฐม 73000 โทรศัพท 034-261053 โทรสาร 034-261053
E-mail: ecnp.npru@gmail.com
ขาพเจาและผูที่อยูในปกครองเขาใจขอความในขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย และหนังสือยินยอม
โดยตลอดแลว ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ทั้งนี้ขาพเจาไดรับสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับ
อาสาสมัครวิจัย และสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมไวแลว
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผูวิจัยหลัก

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
อาสาสมัครวิจัย
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
พยาน
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
พอ/แม/ผูป กครอง/ผูดูแล

หมายเหตุ
ในกรณีที่มีอาสาสมัครวิจัย อายุระหวาง 8-17 ป ตองลงนามใหความยินยอมรวมกับบิดา/
มารดาหรือผูปกครอง (Consent)
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โครงการวิจัย (Research Proposal)
*****
1. ปก
2. ชื่อโครงการวิจัยเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. คณะผูวิจัย และสัดสวนในการทําวิจัย
4. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัย
5. คําถามการวิจัย
6. วัตถุประสงคของการวิจัย
7. สมมติฐาน (ถามี)
8. กรอบแนวคิด
9. ขอบเขตของโครงการวิจัย
10. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดําเนินการวิจัย
11. รายละเอียดวิธีการติดตอ/ วิธีการเขาถึงอาสาสมัครวิจัยหรือเวชระเบียนฯลฯ
12. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
(ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือน ทีร่ ะบุขั้นตอนการทํากิจกรรมการวิจัยที่จะทําจริงอยางละเอียด
รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ดูตัวอยางใน AF 10-07.1)
13. วิธีการพิทักษสิทธิ์อาสาสมัครวิจัย
14. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
15. เอกสารอางอิง
16. ประวัติผูวิจัยและคุณสมบัติผูวิจัยมีคุณสมบัติที่แสดงวามีความสามารถดําเนินการวิจัยนี้ได
17. ภาคผนวก
เครื่องมือวิจัย(เชน แบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณ แบบประเมิน)/โปรแกรมดําเนินการทดลอง/
แผนการสอน/คูมือสอน/ฝกอบรม ที่ผานการพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒิแลว ระบุ
1. …..
2. .....
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คําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเขียนโครงการวิจัย
1. โครงการวิจัย (Research Proposal) ใหมีสาระสําคัญตามแบบ AF 10-07
2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย รายละเอียดประกอบดวย
2.1 ปญหาวิจัยของเรื่องที่ตองการศึกษา คืออะไร ระบุใหชัดเจนมีผลกระทบอยางไรตอสังคม องคกร
2.2 ปญหาวิจัยที่ตองการศึกษาตองมีคาสถิติอางอิงหรือผลงานวิจัยอางอิง แสดงใหเห็นวามีผลกระทบ
หรือเปนปญหาของสังคม องคกร หรือเปนขอเท็จจริงที่ควรศึกษาและมีประโยชนตอสังคม องคกร หรือ
แกปญหาใหสังคม หรือองคกรได (ไมใชผูวิจัยอยากศึกษา)
3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
3.1 ชัดเจน
3.2 ตอบโจทยวิจัย
3.3 ไมซ้ําซอน
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ระบุวาทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร
5. กรอบแนวคิด อธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในการวิจยั ครั้งนีห้ รือสรุปอางอิงที่มาของแนวคิด
ประมาณ 3-5 บรรทัด กอนเขียนเปนกรอบแนวคิด
6. ระเบียบวิธีวิจัย (มีความถูกตอง และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย)
ประกอบดวย
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง เกณฑการคัดเขาและคัดออกของกลุมตัวอยาง
(ระบุวิธีการสุมตัวอยาง เพศ อายุ จํานวนอยางนอยของแตละกลุม และจํานวนรวมทั้งหมด สวนเกณฑ
เกณฑคัดออก ตองไมใชความซ้ํากับเกณฑการคัดเขา และไมตองใสคําวา ไมยินดีเปนผูใหขอมูลหรือตอบ
แบบสอบถาม)
6.2 ขนาดกลุมตัวอยาง เทคนิคการสุมตัวอยาง สูตรที่ใชคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
6.3 เครื่องมือวิจัย คืออะไร ลักษณะ วิธีสรางเครื่องมือวิจัย การกําหนดการแปลผลคะแนน
การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (validity, reliability) สูตรการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ที่ผานการพิจารณา
จากผูทรงคุณวุฒิแลว รวมทั้งระบุชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย(Validity) และใสใน
ภาคผนวก
6.4 การเก็บรวบรวมขอมูลระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย ผังกํากับการทดลองและการเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางละเอียด
6.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ตองถูกตอง สอดคลอง และมีครบตามวัตถุประสงคการวิจัยและ
สมมุติฐานการวิจัย
6.6 ในกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ ใหใสเลขหนาในเอกสารทั้งหมดเรียงตามลําดับ เย็บมุมซายบน หรือเขาเลม จํานวน 15 ชุด
(ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 14 ชุด) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส 1 ชุด
* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร
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AF 10-07.1

ตัวอยาง:แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย(ระบุขั้นตอนการทํากิจกรรมวิจัยที่จะทําจริงอยางละเอียด)*
พ.ศ.2558
กิจกรรม (Activity)

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1. จัดทําโครงการวิจัย..
1.1 ...
1.2 ...
1.3 ...
2. สงโครงการวิจัย… ขอทุน
จากแหลงทุน
3. สรางเครื่องมือวิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒริ วมทั้งนําเครื่องมือ
วิจัยไปทดลองใชและปรับปรุง
เครื่องมือ
4. ยื่นเรื่องเพือ่ ขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย จาก
คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ
สัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5. ดําเนินการทดลองระบุ
กิจกรรมวิจัย
5.1 ...........................................
5.2 ……………….……..……..……...
5.3 …………………………..…..….…
5.4 เก็บขอมูล ...

* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร
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ส.ค.

พ.ศ.2559
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

AF 10-07.1
พ.ศ.2558
กิจกรรม (Activity)

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

พ.ศ.2559
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

6. วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล
...
7. เขียนรายงานวิจัย/สงรายงาน
ใหแหลงทุน
8. สงแบบรายงานสิ้นสุด
โครงการวิจัย, บทคัดยอพรอม
ไฟล อิเล็กทรอนิกสฉบับ
สมบูรณ 1 ชุด

ลงนามหัวหนาโครงการวิจัย..............................................................................
(......................................................................)
วันที่ ..........................................................................
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มี.ค.

เม.ย.

ภาคผนวก 2
หนา
แบบประเมินเครื่องมือวิจัย

27

การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)

28

วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC)
สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาประเมิน และใหคําแนะนํา

29

วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI)
สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาประเมิน และใหคําแนะนํา

30
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สําหรับผูทรงคุณวุฒิ

แบบประเมินเครื่องมือวิจัย
คําชี้แจง ขอความในแนวคําถามตอไปนี้ สรางขึ้นเพื่อวัดแนวคิดตางๆ (ตัวแปร) ที่ใชในการศึกษา
เรีย นเชิญ ผูทรงคุณ วุฒิ กรุณาพิจารณาประเมินใหคะแนนความสัม พันธร ะหวางขอความกับ
แนวคิดที่วัดแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม และสอดคลองกับ วัตถุประสงคของการวิจัย
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม

ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหเปนอยางดี
ลงชื่อผูวจิ ัยหลัก ...............................................................................
(.................................................................................)
หนวยงาน/ที่อยู ...............................................................................
โทรศัพท .................................... Email.........................................
วันที่ ........เดือน ...........................พ. ศ. …………
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การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)
การตรวจความตรงของเนื้อหา หมายถึง การพิจ ารณาวาเนื้อหาในคําถาม/ขอสอบวัดไดตรง
กับ สิ่ง ที่ ตองการวัด หรือวั ดไดต รงกับ จุ ดมุง หมายที่ ตองการวัด หรือไม โดยพิจ ารณาความสอดคลอ ง
ระหวางเนื้อหาในคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ/แนวคิด หรือแนวคิดทฤษฎีของตัวแปร
การคํานวณความตรงของเนื้อหา มี 2 วิธี (ทานสามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง)
วิธีที่ 1 คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC)
สูตรคํานวณ IOC =

R
คะแนนรวม
=
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
N

เกณฑคุณภาพ คือ 0.50 ขึ้นไป
วิธีที่ 2 คํานวณคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content ValidityIndex: CVI)
่
กคนที่ใหความเห็นระดับ 3 และ 4
สูตรคํานวณ CVI = จํานวนคําถามที่ผูเชียวชาญทุ
จํานวนคําถาม ทั้งหมด

เกณฑคุณภาพคือ 0.80 ขึ้นไป
แสดงตัวอยางแบบการตรวจความตรงของเครื่องมือวิจัยสําหรับผูทรงคุณวุฒิในหนาตอไป

หมายเหตุ สิ่งที่ไมตองหาคาความตรงตามเนื้อหา ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
2. โปรแกรมทดลอง
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วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC) สําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และใหคําแนะนํา
ตัวอยาง แบบสอบถาม/ขอสอบ เรื่อง............................................................................................................................................................................................
การวิจัยเรื่อง .....................................................................................................................................................................................................................................................
ผูวิจัย ...............................................................................................................................................................................................................................................................
คําชี้แจง เชิญทานพิจารณาขอคําถาม/ขอสอบ สําหรับการวิจัยแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม และสอดคลองกับ นิยามเชิงปฏิบัติการ
วัตถุประสงค ของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม
ถาพิจารณาแลวเห็นวา สอดคลองใหเขียน  ที่ชอง +1 , ไมแนใจ ที่ชอง 0 , ไมสอดคลอง ที่ชอง -1 และกรุณาใหคาํ แนะนํา
ขอ
....

ขอคําถาม/ขอสอบ สําหรับการวิจยั

+1 0

-1

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ขอเสนอแนะ

....

ลงชื่อผูท รงคุณวุฒิ ...........................................................
(..........................................................)
วันที่ ........เดือน ...........................พ. ศ. ………
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วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI) สําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และใหคําแนะนํา
ตัวอยาง แบบสอบถาม/ขอสอบ เรื่อง..................................................................................................................................................................................................
การวิจัยเรื่อง.......................................................................................................................................................................................................................................................
ผูวิจัย...................................................................................................................................................................................................................................................................
คําชี้แจง เชิญทานพิจารณาขอคําถามสําหรับการวิจัยแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม สอดคลองกับ เนื้อหา ของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม
ถาพิจารณาแลวเห็นวาสอดคลองใหเขียน ที่ชอง 1 = ไมสอดคลอง, 2 = ตองปรับปรุงมาก, 3 = ปรับปรุงเล็กนอย, 4 = มีความสอดคลอง
และกรุณาใหคําแนะนํา
ขอที่
....

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
1 2 3 4
ขอเสนอแนะ

ขอคําถาม/ขอสอบ สําหรับการวิจยั
....

ลงชื่อผูท รงคุณวุฒิ ...........................................................
(..........................................................)
วันที่ ........เดือน ...........................พ. ศ. ………
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